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A lógica formal ou dialética 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OPERAÇÕES 
INTELECTUAIS  

APREENSÃO 
(Termo)  

JUÍZO 
(Proposição) 

RACIOCÍNIO 
(Argumento) 
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Conceito de apreensão  
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‘’Apreender é o ato pelo qual a inteligência concebe uma 
ideia,sem nada afirmar nem negar.’’ 

OBJETO  

OBJETO  

Conceito Mental x Conceito Objetivo 
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Conceito Mental: É a coisa concebida enquanto 
concebida,aquilo pelo qual a inteligência conhece. 
 
 
Conceito Objetivo :É aquilo que a inteligência 
conhece ,é o objeto conhecido enquanto objeto. 
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Ente Real x Ente de Razão  

https://esbocodeleituras.wordpress.com/ 

CANAL ESBOÇO DE LEITURAS 
 

 
Ente real:Pensável e realizável. 
 
 
Ente de razão:Pensável mais não realizável fora da inteligência. 
são as privações e as noções universais enquanto tais. 

Termo-Definição 
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‘’Termo é a expressão verbal ou sinal da ideia.’’ 

Pode ser expresso por várias palavras significando uma única ideia 
lógica. 
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Noção de sinal 
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‘’É toda a coisa que faz conhecer outra.’’ 

SINAL INSTRUMENTAL 

 SINAL FORMAL = CONCEITO FORMAL 
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Noção de sinal 

‘’É toda a coisa que faz conhecer outra.’’ 

SINAL NATURAL 

SINAL CONVENCIONAL 
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Suplência(suppositio) 
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-É a principal propriedade dos têrmos. 
 
-Consiste em tomar um têrmo por um dos objetos que ele significa, 
Fazendo conhecer o objeto. 
 
 

Exemplo 

‘’Francisco é um homem’’                               ‘’Homem é uma palavra de duas sílabas’’ 
 
‘’Homem é uma espécie de animal’’ 

Compreensão e Extensão  
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COMPREENSÃO  

EXTENÇÃO  

Conjuntos componentes de elementos de uma ideia. 
É o conteúdo de uma ideia. 

Conjunto de sujeitos aos quais as ideias convém.  
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Compreensão e Extensão  
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COMPREENSÃO  

Exemplo 
HOMEM 

IDÉIA 

SER VIVO SENSÍVEL 

ELEMENTOS 
COMPONENTES 

DA 
IDÉIA 

Compreensão e Extensão  
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EXTENSÃO  

Exemplos 
 

  ANIMAL 

HOMEM 

LEÃO 

MACACO 

CÃO 
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Compreensão e Extensão  
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EXTENSÃO  

Exemplos 
 

HOMEM 

INGLESES 

PEDRO 

FRANCÊS 

JOÃO 

Relação entre compreensão e extensão 
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-A Compreensão de uma ideia está em razão inversa de sua 
extensão.   

Quanto MAIOR a compreensão,MENOR será a 
extensão. 

Quanto MAIOR a extensão,MENOR será a 
compreensão. 
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Relação entre compreensão e extensão 

https://esbocodeleituras.wordpress.com/ 

CANAL ESBOÇO DE LEITURAS 
 

 
 

COMPREENSÃO  

 
 

EXTENSÃO  

SER 

SER 
VIVO 

ANIMAL 

HOMEM 

ÁRVORE DE PORFÍRIO 
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S 

CA 

A 

H 

C 
COMPOSTA SIMPLES 

VIVO NÃO-VIVO 

SENSÍVEL  NÃO-SENSÍVEL 

RACIONAL IRRACIONAL 

SOCRÁTES PLATÃO 

GÊNERO SUPREMO 

DIFERENÇA 

GÊNERO 
SUBALTERNO 

DIFERENÇA 

GÊNERO 
SUBALTERNO 

DIFERENÇA 

GÊNERO 
SUBALTERNO 

DIFERENÇA 
ESPECÍFICA 

DIFERENÇA 
NUMÉRICA 

 
 
 

S:Substância 
C:Corpo 

CA:Corpo 
animado 
A:Animal 
H:Homem 
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ÁRVORE DE PORFÍRIO 
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‘’Tornemos  manifesto,  com  base  em  um  predicamento, o  que  foi  dito.   
A substância  é,  ela  própria,  um  gênero;  sob  ela  está  o  corpo; sob  o  corpo  
está  o  corpo animado, sob o qual está o animal;  
sob o animal está o animal racional, sob o qual está o homem; sob  o  homem  
estão  Sócrates,  Platão  e  os  homens  particulares.  
Ora,  desses todos,  a  substância  é  o  generalíssimo  e  o  que  é  somente  gênero 
e  o  homem  é  a especialíssima e o que é somente espécie. O corpo é espécie da 
substância e gênero do corpo animado. 
 Mas, também o corpo animado é espécie do corpo e gênero do animal e, 
novamente, o animal é espécie do corpo animado e gênero do animal racional, o 
animal racional é espécie do animal e gênero do homem, o homem é espécie do 
animal racional e  não  é  mais gênero  também  dos  homens  particulares,  mas  
espécie  somente  e  todo predicável  imediatamente  antes  dos  indivíduos  será  
somente  espécie  e  não  também gênero.’’(PAIVA, G. B. V. de . Tradução do texto 
grego de: PORPHYRIUS, Isagoge. Ed. Busse, 1887, pp. 1-22.) 

Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

GÊNERO(essência determinável) 

ESPÉCIE(essência determinada) 

DIFERÊNCIA ESPECÍFICA(essência determinante) 

O PRÓPRIO 

ACIDENTE 
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Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

GÊNERO(essência determinável) 

-Noção universal que designa apenas parcialmente o sujeito. 

Exemplo  

O homem é um animal. 

Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

ESPÉCIE(essência determinada) 

-Noção universal que define completamente o sujeito. 

Exemplo  

O homem é um animal racional. 
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Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

DIFERÊNCIA ESPECÍFICA(essência determinante) 

-Noção universal atribuída ao sujeito a título de qualidade  
essencial.  

Exemplo  

O homem é racional. 

Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

O PRÓPRIO 

-Noção universal atribuída ao sujeito a título de qualidade  
necessária. 

Exemplo  

O homem é capaz de rir. 



14/10/2018 

12 

Os predicáveis ou universais  
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‘’Modos pelos quais uma coisa pode ser dita do sujeito’’ 

ACIDENTE 

-Noção universal atribuída ao sujeito a título de qualidade 
contingente. 

Exemplo  

Pedro é músico. 

Problema dos universais 
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Qual valor se deve atribuir aos universais? 

NOMINALISTAS 
RADICAIS 

NOMINALISTAS 
MODERADOS 

REALISTAS  
MODERADOS 

Negam aos conceitos universais toda 
realidade objetiva e subjetiva. 

O conceito universal é realidade na inteligência, 
mas nada corresponde na realidade. 

 universal como tal só existe na inteligência mas 
representa uma natureza real objetiva sob uma 
forma abstrata e universal. 
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Predicamentos ou categorias  
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-Predicamentos ou categorias são as 10 classes gerais de ideias 
universais do que é possível afirmar de um sujeito.   
 
-São modos especiais sob os quais o ser pode existir,ou seja,o 
conjunto de gêneros supremos em que se distribui todo o real. 
 
-Diferem dos predicáveis por serem os próprios atributos e não 
simples modos de atribuição. 

Predicamentos ou categorias  
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Substância e acidente 

SER 
SUBSTÂNCIA  

ACIDENTE 

capaz de existir em si e não 
em outrem como sujeito 

Capaz de existir apenas em 
outro como um sujeito 
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Predicamentos ou categorias  
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Quis sit? 

Qualis sit? 

Quantus sit? 

Ad quid sit? 

Quando sit? 

Ubi sit? 

Quid agat? 

Quid patiatur? 

Quo habitu sit? 

Qui situ sit? 

O que é? 

Qual? 

Quanto? 

Relacionado a  
que? 

Quando? 

Onde? 

O que faz? 

O Que sofre? 

Comportamento 

Qual situação? 

SUBSTÂNCIA 

QUALIDADE 

QUANTIDADE 

RELAÇÃO 

TEMPO 

LUGAR 

PAIXÃO 

MODO 

AÇÃO 

POSIÇÃO 
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QUESTÕES DE REVISÃO 
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1)Defina apreensão. 
2)Qual a diferença entre conceito mental e conceito 
objetivo? 
3)Diferencie ente real de ente de razão. 
4)Defina compreensão e extensão. 
5)Quais são os cinco predicáveis? De exemplo de cada 
um deles. 
6)O que são predicamentos?quais são eles? 
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OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO!  


